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у дзяцінстве маці вучыла мяне:
калі дамаляваць да месяца рыску

і выйдзе літара «р»
значыць месяц – расьце

чакай поўні
калі ж бачыш на небе

вялізную літару «с»
як у слове «сыр»
месяц – старэе

і хутка зусім растане
я і цяпер адрозьніваю

маладзік ад ветаха
менавіта гэтак

успамінаю маці і гадаю:
якую літару

было намаляваць
каб утрымаць на небе

яе зьнічку



І
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* * *

Гэта нельга набыць на рынку або ў краме. Гэта 
нельга знайсьці нат на полі «чудес». Кажуць, гэта 
ўмее маўчаць і нярэдка начамі забывае заснуць і 
гадзінамі слухае лес.

Гэта любіць старыя дамы і падворкі, калі выбіта 
шкло, а на даху расьце трава. Кажуць, гэта 
зьбіраецца там касякамі ды рые норкі – і паветра 
стае рассыпістым, як халва.

А яшчэ гэта можна адчуць, калі чысьціць зубы, і 
калі выціскаць на бот гуталін, і калі забаўляцца зь 
лялькамі вуду, прышываючы крылы да іхніх сьпін,

калі помніць маленства, калі памятаць сны ўсе, 
і якія на дотык у іх галасы, і калі прачынацца 
заўжды ненаўмысна, выбягаць на гаўбец і на
водзіць масты.
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* * *

Яно карыстаецца толькі трамваямі і любіць у 
подумках біцца аб сьцены, зьбірацца на дахах 
птушынымі зграямі і рэзаць падручнымі сродкамі 
вены,

глядзець у вакно цераз сырныя дзірачкі, нагбом 
распушчальнае піць капучына, самлець, калі нехта 
засмокча пад лыжачкай і выквацаць плінтусы 
адрэналінам.

Разпораз яно западае ў апатыю, зусім забывае 
плаціць за кватэру, і шумных суседзяў яго 
блазнаватае маўчаньне зварочвае ў ціхую веру.

Яно ж, прымасьціўшыся на падаконьніку – на 
жах пазабытым штодзённым патрэбам, – між
волі падобніцца да апалоніка, што плавае па 
вадасховішчы неба.

Яно карыстаецца толькі запалкамі і паліць тра
ву ды сямейныя фота. Ягоным пакоем даўно 
трызьняць сталкеры, спэцслужбы і цэнтры кась
мічных палётаў.
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* * *

Іх дрэвы расьлі дагары каранямі і пахлі фля
мастэрамі ды плястылінам. Яны хадзілі на неба 
няходжанымі шляхамі, сьцякаліся ў лужыны, гі
нулі пад машынамі.

А потым вылежваліся тыднямі ў коме і пра
мысловых зонах, забруджаных іхнымі ўчорамі, 
сядзелі на ўспамінах, жывіліся толькі бромам і не 
адчынялі нікому, каб не сустрэцца з зорамі.

Але не зважаючы на ўсе захады засьцярогі, улады
гублялі іх бяз права на рэанімацыю – ад іхніх 
кішэнных трупаў ламаліся моргі, і людзі пры
ходзілі на суботнікі ды масавыя крэмацыі.

Іх прах – гарачы, як сьвежыя боханы хлеба, – 
выпарваўся адусюль, куды яны не хаваліся, і 
ўгнойваў сабою шэрае зябліва неба, намаўляючы 
хмары да здачы аналізаў… на іх прысутнасьць.
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* * *

Калі яна была дзіцем, яна не хадзіла ў школу, хоць 
тая была паблізу: дванаццаць паверхаў долу. Яна 
давярала больш сэрцу, гушчы татавай кавы ды 
казкам нямога суседа – працоўнага зь Пераправы.

Яна не баялася страху – была ў яго за куміра. Спала 
ў любы зручны момант – лятала спэцрэйсамі 
ў вырай. І нават ужо дарослай, кінуўшы пяць 
інстытутаў, яна часьцяком засынала ў ложку 
нераспранутай ды абутай.

Яна езьдзіла толькі ікарусамі ды шукала свайго 
Ікара. Яна так любіла жыцьцё, што наўмысна 
жадала самсары, і таму больш сьмяялася 
ды рэгулёва тырчэла, чым займалася ёгай ці 
зьмярцьвеньнем грэшнага цела.

І здавалася ёй, што чакры – зусім як другое ды
ханьне: адкрываюцца не заўсёды, але заўжды 
нечакана. А жыцьцё… яго, як ні пніся, не зрабіць 
стэрыльным, бо ўсе людзі падобныя да Ісуса – 
толькі з розных фільмаў.




